Zpráva o výsledku pracovní cesty:
účast na zasedání ICOM, Costume Committee
Londýn, 25. 6. – 1. 7. 2017
PhDr. Konstantina Hlaváčková
Vedoucí kurátor sbírky textilu, módy a hraček
Hlavním tématem letošní konference textilní a oděvní sekce se stal textilní předmět a jeho
historie „Clothes Tell Stories“. Toto téma se ukázalo jako velmi zajímavé již v roce 2016 na
zasedání v Miláně a bylo rozhodnuto dále jej rozvíjet. Ke zpracování hlavního tématu
konference přistoupili přednášející z různých pohledů. K nejzajímavějším se řadily ty
příspěvky, které se věnovaly konkrétním historickým postavám, jedinečnosti lidského
individua ve vztahu k módnímu oděvu.
Místem zahájení konference a registrace účastníků se stalo soukromé Muzeum vějířů (Fun
Museum) v Greenwich. Program v následujících dnech byl rozdělen vždy na část věnovanou
přednáškám, které probíhaly v přednáškovém sále London College of Fashion a prohlídkám
oděvních výstav s komentářem jejich kurátorů. Účastníci měly také možnost prostudovat ve
vybraných depositářích několik výjimečných sbírkových předmětů. Silným odborným
zážitkem byla prohlídka v ateliérech School of Historical Dress. Vrcholením setkání byla
návštěva venkovského sídla v Chesterfieldu, kde jsou v vystaveny odění modely historické i
současných módních tvůrců.
V průběhu prvního dne jsem přednesla přednášku s titulem „The Hidden Story“,
o specifičnosti československé módy v letech 1948-1989 a skryté historii některých oděvních
akvizic ve sbírkách UPM.

24. 6. příjezd a ubytování
25. 6. registrace a zahajovací setkání v The Fan Museum, Greenwich,
prohlídka muzea
26. 6. London College of Fashion
uvítací projev Jean Druessedow, předsedkyně
seznámení s programem a organizací zasedání
8,30 – 17, 30 přednášky
27. 6. London College of Fashion
8,30 - 17,00 přednášky
18, 30 – 19,00 prohlídka Kensingtonského paláce:
stálá expozice, výstava Diana: příběh módy, prohlídka depositáře
s ukázkou královských ceremoniálních oděvů
28. 6. 8,30 – 17, 00

přednášky

29. 6. 9,00 – 12, 30

prohlídka the School of Historical Dress

14, 00
15,30 – 17,30
30. 6.

7, 30 – 18,00

Victoria & Albert Museum, Large Lecture Theatre:
přednáška Cassie Davies – Strodder, kurátorky výstavy Balenciaga
prohlídka výstavy Balenciaga
návštěva venkovského sídla v Chesterfieldu a jeho textilních a
oděvních sbírek

1.7.

Victoria &Albert Museum prohlídka textilní a oděvní expozice
Fashion and Textile Museum, výstava Anna Sui, americké oděvní designérky

2.7.

návrat do Prahy

Cesta byla financována z příspěvku ICOM ČR a Vědy a výzkumu UPM.

Zapsáno: 11. 7. 2017
PhDr. Konstantina Hlaváčková
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